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RESPOSTA AS IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO N.º 02/2018 – PE/SLU-DF 

INTERESSADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL 

PROCESSO: 094.000.905/2016 

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes serviços: coleta e transporte de resíduos sólidos 

urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta seletiva; coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de 

entulhos, varrição manual de vias e logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; 

operação das unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e lavagem de vias, equipamentos e 

bens públicos; catação de materiais soltos em vias públicas e áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de 

meios-fios; e limpeza de pós-eventos); além da caracterização dos resíduos sólidos por meio dos estudos 

gravimétricos; instalação de LEV (Local de Entrega Voluntária); instalação de contêineres semienterrados; 

instalação de lixeiras/papeleiras em diversos pontos do DF; implantação de equipamentos de rastreamento e 

monitoramento das rotas via satélite, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, 

distribuídas por Lotes 1, 2 e 3. 

 

IMPUGNANTES: 

 

1. CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A 

CNPJ 16.565.111/0001-85 

 

2. CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. 

CNPJ 01.030.942/0001-85 

 

3. LUCIANO SALES DE OLIVEIRA 

OAB/DF 26.527 

 

4. VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 

CNPJ 02.536.066/0001-26 

 

 

 

TEMPESTIVIDADE 
 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos foram recebidas pela Pregoeira do 

SLU/DF, eis que tempestivas.  

 

ALEGAÇÕES FEITAS PELAS LICITANTES 

 

A Pregoeira, em relação aos pedidos de impugnações do pregão em epígrafe, vem, em 

resumo, decidir sobre as seguintes assertivas: 

 

I. Disponibilização de Planilhas 

II. Da condução do certame 

III. Dos equívocos orçamentários, ou seja, imprecisões na formação de preços 

(Produtividade, salario incompativeis, dimensionamento, quantidade e outros) 

IV. Da Especificação dos Contêineres 
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ANÁLISE DAS RAZÕES APRESENTADAS 

 

Analisando as alegações das impugnantes, dissertamos nossas ponderações: 

 

I. Disponibilização de Planilhas 

As planilhas estão disponibilizadas no Portal do SLU, no endereço eletrônico 
http://www.slu.df.gov.br/pregao-eletronico-2018/ , os anexos "modelo de proposta completa - lote 

1", "modelo de proposta completa - lote 2" e "modelo de proposta completa - lote 3" (publicados dia 

10/07/2018 no portal eletrônico do SLU) são as planilhas em excel referentes a cada lote sem os 

valores unitários. Estão descritas nos cabeçalhos das mesmas as referencias como "Lote", "Anexo" e 

"nome da planilha". 

II. Da condução do certame 

Questiona a empresa CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A, e resumo, sobre o rito em que  

ocorrerá o certame:  
Questionamento 1: Qual será a sistemática adotada pelo SLU/DF e/ou Comprasnet para fins 

de formulação dos lances.? As etapas de lances para os lotes serão simultâneas (Lotes 1, 2 e 

3 ocorrendo de forma simultânea) ou ocorrerão fases sequenciais para cada lote, ou seja, 

Lote 1 encerra e inicia o Lote 2 e assim sucessivamente. Favor esclarecer! 

Resposta: Tal esclarecimento cabe à comissão permanente de licitação. 

 

Em conformidade com os ditames do Decreto 5.450/2005, art. 22, §2º, aberta a sessão pública ao 

comando pregoeiro, este analisará as propostas para verificar a compatibilidade do OBJETO ofertado 

em comparação ao exigido no instrumento convocatório. 

Na sessão de pregão, após a classificação das propostas realizada pelo pregoeiro o próprio sistema as 

ordena e são direcionadas à fase de lances. O pregoeiro dá início, então, à fase competitiva onde os 

licitantes encaminham, através do sistema, lances sucessivos, inferiores aos seus últimos registrados. 

Em caso de empate de lances de vários proponentes considerar-se-á o que for primeiro enviado.  

A etapa de lances será encerrada pelo pregoeiro que determina, neste momento, o tempo de 

encerramento iminente dos lances. Transcorrido este, o sistema determinará aleatoriamente, até o 

máximo de 30 (trinta) minutos, o tempo para término da etapa de lances.  

Assim, o rito do certame, na forma eletrônica, é ditado no momento da sessão, pois se leva em 

consideração vários fatores, como exemplo a quantidade de propostas participantes da concorrência.  

Desta forma, não temos como definir, nesse instante, qual a sequência será seguida para fins de 

lance, mas no momento da sessão pública os critérios serão estabelecidos, seguindo os ditames 

legais. 

III. Dos equívocos orçamentários, ou seja, imprecisões na formação de preços 

(Produtividade, salario incompativeis, dimensionamento, quantidade e outros) e Da 

Especificação dos Contêneres 

Considerando que os questionamentos levantados são inerentes a área técnica do SLU, 

denominada Diretoria Técnica (DITEC), os mesmos foram encaminhados para análise, a qual se 

manifestou por meio da Nota Técnica nº 07/2018-DITEC  transcrito na integra a seguir: 
NOTA TÉCNICA Nº 7/2018 – DITEC 

 

Objeto: Esclarecimentos sobre o pedido de 

impugnação 

Solicitante: Diretoria Geral/SLU 

 

A presente Nota Técnica visa apresentar esclarecimentos acerca dos quantitativos adotados no 

Edital Pregão Eletrônico nº  02/2018 - SLU, para contratação de empresas especializadas para 

prestação de serviços de limpeza no Distrito Federal. 

http://www.slu.df.gov.br/pregao-eletronico-2018/
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OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes serviços: coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta seletiva; 

coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de vias e 

logradouros públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; operação das 

unidades de transbordo e serviços complementares (limpeza e lavagem de vias, equipamentos 

e bens públicos; catação de materiais soltos em vias públicas e áreas verdes; frisagem e 

pintura mecanizada de meios-fios; e limpeza de póseventos); além da caracterização dos 

resíduos sólidos por meio dos estudos gravimétricos; instalação de LEV (Local de Entrega 

Voluntária) ; instalação de contêineres semienterrados ; instalação de lixeiras/papeleiras em 

diversos pontos do DF; implantação de equipamentos de rastreamento e monitoramento das 

rotas via satélite, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais, 

distribuídas por Lotes 1, 2 e 3, conforme descritos no Edital. 

1. CONSITA 

Questionamento 1: A empresa Consita Tratamento de Resíduos S/A, inscrita no CNPJ sob o 

nO 16.565.111/0001-85 e Inscrição Estadual nº 062096003.00-41 , sediada à Rua Santa 

Catarina, nO 894 - Setor 2, Bairro Lourdes, Belo Horizonte 1 MG, interessada em participar 

da licitação em epígrafe, vem através deste solicitar a disponibilização dos Anexos A 1, A2, 

A3, A4, A5, A6 e Anexo B do referido Edital em arquivo elou formato legível. 

Tal solicitação faz-se necessária pois os arquivos que constam no Portal da SLU, bem como 

no Compras Governamentais não estão legíveis, impossibilitando a fiel leitura dos dados. 

Resposta: Os anexos legíveis foram anexados no dia 06/07/2018 logo após o novo edital e 

estão disponíveis no portal eletrônico do SLU. 

2. CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. 

Questionamento 1: Qual será a sistemática adotada pelo SLU/DF e/ou Comprasnet para fins 

de formulação dos lances.? As etapas de lances para os lotes serão simultâneas (Lotes 1, 2 e 3 

ocorrendo de forma simultânea) ou ocorrerão fases sequenciais para cada lote, ou seja, Lote 1 

encerra e inicia o Lote 2 e assim sucessivamente. Favor esclarecer! 

Resposta: Tal esclarecimento cabe à comissão permanente de licitação. 

Questionamento 2: LOTE 01 

ANEXO A2 - PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO 

P5 - VARRIÇÃO MANUAL 

Equipe Padrão de Varrição 

Monitor de Varrição - 1 para cada 20 varredores 

Fiscal de Varrição - 1 para cada 10 varredores 

Quadro Resumo de Mão de Obra 

Monitor de Varrição - diurno - 27 monitores 

Monitor de Varrição - noturno - 5 monitores 

Fiscal de Varrição - diurno - 4 fiscais 

Fiscal de Varrição - noturno - 1 fiscal 

Pergunta: Conforme informações de cálculo o correto não seria: 

Quantidade de varredores diurnos: 526/20 varredores = 27 monitores 

Quantidade de varredores diurnos: 526/20 varredores = 5 monitores 

Quantidade de varredores diurnos: 526/10 varredores = 53 monitores 

Quantidade de varredores diurnos: 526/10 varredores = 10 monitores 

Qual é a quantidade a ser adotada? 

Resposta: Nas planilhas P5 do Anexo A2 - Planilha de Memória de Cálculo, de todos os lote 

(Lote 1, Lote 2 e Lote 3), onde se lê "Fiscal de Varrição - 1 para cada 10 varredores", leia-se 

Fiscal de Varrição - 1 para cada 10 MONITORES. Essa retificação não impacta nos 

quantitativos adotados e nem nos valores adotados. 

Esta DITEC sugere publicação de errata acerca do erro material apontado neste 

questionamento. 

Questionamento 3: P7 - LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS 

Pergunta: Foi informado 2 equipes noturnas, qual é o horário das feiras-livres citadas na 

Especificação Técnica? 

Resposta: Conforme o item 3.12.19, no caso das feiras-livres que poderão ocorrer no período 

compreendido entre segunda e domingo e feriados. Nestes casos deverá ocorrer 

remanejamento de equipes para os serviços, inclusive, aos domingos e feriados, sem 

incidência de horas extras. Sobre o horário das feiras-livres as mesmas não possuem horário 

fixo . 

Pergunta: O custo do fornecimento de água é da contratada ou da SLU? 

Resposta: Tais esclarecimentos referentes a esta pergunta estão orientadas no 3.12.10 do 

termo de referência. 

Questionamento 4: 

5. DA PROPOSTA 

5.2.1. Os preços unitários e totais da proposta a ser encaminhada pelo sistema ComprasNet 

deverá conter apenas duas casas decimais 
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PLANILHA RESUMO 

P12 - UNIDADE DE TRANSBORDO DE REJEITOS 

quantidade - 1.897.962 

preço unitário - R$ 0,26 

valor mensal - R$ 497.930,67 

Pergunta: Se dividirmos o valor total pela quantidade o valor unitário de R$ 0,2624 p/ ton x 

km, os concorrentes pode utilizar 4 casas ou vai ser revisto os valores? 

Resposta: Os custos unitários estimados são obtidos através da divisão entre os custos 

mensais com impostos e a quantidade de cada serviço e são apresentados com apenas duas 

casas decimais. Entretanto deve ser observado no edital item 5.2.1 que trata de 

arredondamento de preços, frisando as duas casas decimais e caso necessário arredondamento 

para baixo. 

3. LUCIANO SALES DE OLIVEIRA 

Questionamento 1: DA ESPECIFICACÃO DOS CONTÊINERES 

No Termo de Referência (Anexo I do Edital), item 3. DA ESPECIFICAÇÃO, temos, a 

respeito dos contêineres semienterrados: 

3.1 .23 Os contêineres semienterrados terão sua capacidade em 5m3 com 2/3 do seu corpo 

enterrado. A parte externa e corpo interno em material antichama, com tampa de abertura 

superior cilíndrica e tampa do fundo em forma de bandeja com dobradiças que permitam a 

abertura para o descarte dos resíduos, devendo possuir um bom desempenho mecânico. A 

CONTRATADA deverá apresentar um laudo técnico (emitido pelo fabricante dos contêineres) 

após 30 dias da assinatura do contrato com garantia de 5 (cinco) anos dos -equipamentos, 

caso o contêiner se deteriore antes da garantia, ou não tenha as características supracitadas, 

deverá, ser imediatamente substituído sem ônus para contratante. 

Na definição das características e quantitativos dos veículos e equipamentos, tem 6 do Edital, 

subitem 6.33. 1, foi acrescentado no parêntese após "um laudo técnico": "( ... e neste laudo já 

deve constar a certificação de algum instituto de controle da qualidade dos produtos)". 

Contudo, ocorre com frequência a apresentação de certificados por parte de órgãos de 

controle de qualidade sem adequada qualificação, incapazes de relatarem eventuais 

inadequações nos equipamentos. 

Para evitar tais problemas, seria importante exigir-se que o instituto ou órgão fosse um 

certificador de renome internacional. 

Além disso, a fim de garantir que o produto já foi testado e utilizado adequadamente nos fins 

a que se propõe, seria também importante certificar que o mesmo já foi adquirido e aprovado 

por cidades com pelo menos 200 mil habitantes no Brasil. 

DO PEDIDO 

Em face de tanto, requer a Vossa Senhoria seja alterado tal dispositivo para exigir que o órgão 

certificador possua renome internacional e que a empresa fornecedora dos containers 

apresente atestado de aquisição e de aprovação do produto por cidade com o mínimo de 200 

mil habitantes. 

Resposta: As descrições feitas pelo termo de referência atendem satisfatoriamente as 

necessidades do SLU, sem a necessidade de restringir ainda mais e evitando assim direcionar 

as propostas a alguns fornecedores; 

Atendem também as exigências da Lei 8.666/93, a qual prima pelo princípio constitucional da 

isonomia entre as concorrentes; 

Conforme a Le i 8.666/93, temos: 

''Art. 30 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 

julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. " 

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: 

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações 

técnicas e de desempenho, observadas, quando }or o caso, as condições de manutenção, 

assistência técnica e garantia oferecidas, 

[...]  

§ 7º Nas compras deverão ser observadas, ainda: 

1 - a especificação completa do bem a ser adquirido sem indicação de marca; " 

O laudo tem o intuito de verificar o desempenho mecânico dos contêineres, no qual deverá 

constar a certificação de algum instituto de controle da qualidade dos produtos, não havendo a 

necessidade de ser um órgão certificador de renome internacional, visto que a contratante está 

legalmente resguardada através deste edital e da garantia do produto caso ocorra alguma 

adversidade, garantindo a substituição imediata e que não haja dano ao erário. 

4. VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 
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Questionamento 1: A empresa VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sediada na Rua Santa Luzia, nO 651 , 5° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 

inscrita no CNPJ sob o nº 02.536.066/0001-26, por seu representante legal, vem perante 

V.Sa., em nome do princípio da publicidade e com base no art. 11 da Lei Federal nO 

12.527/2011 , que regem os atos da Administração Pública, e visando o atendimento ao item 

5.2 do edital supracitado, vem requerer a disponibilização do arquivo digital editável (formato 

excel.xls) da formação dos preços, em conformidade com o ANEXO A - Planilhas de Custos 

do Termo de Referência quais sejam: 

• ANEXO A - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHAS DE CUSTOS 

• ANEXO A1 - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHA PRINCIPAL 

• ANEXO A2 - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO 

• ANEXO A3 - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHA ENCARGOS E LEIS SOCIAIS 

TRABALHISTAS E COMPOSiÇÃO DO BOI 

• ANEXO A4 - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHA DE CUSTOS EQUIPAMENTOS E 

VEíCULOS 

• ANEXO AS - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHA DE MÃO DE OBRA 

• ANEXO A6 - LOTES 1, 2 E 3 - PLANILHA RESUMO 

Resposta: Os anexos "modelo de proposta completa - lote 1", "modelo de proposta completa - 

lote 2" e "modelo de proposta completa - lote 3" (publicados dia 10/07/2018 no portal 

eletrônico do SLU) são as planilhas em excel referentes a cada lote sem os valores unitários. 

Estão descritas nos cabeçalhos das mesmas as referencias como "Lote", "Anexo" e "nome da 

planilha". 

Brasília, 17 de Julho de 2018. 

FERNANDA FERREIRA DE SOUSA 

Assistente da Gerência de Normas, Procedimentos e Manuais 

CREA 23658/D-DF 

DITEC/SLU 

André Luiz Santos Thomé 

Assessor 

CREA 19.533/D-DF 

DITEC/SLU 

Maria de Fátima Abreu 

Diretora Técnica 

DITEC/SLU 

 

Cabe registrar que a petição do Senhor Luciano Sales Oliveira, datada de 14 de maio de 2018, 

consta demanda já respondida em outrora. 

Diante disso, acolho o posicionamento da área técnica. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Em referência aos fatos expostos e da análise aos itens impugnados, a Pregoeira, no uso 

de suas atribuições e em obediência a Lei nº 8.666/93, bem como, em respeito aos princípios 

licitatórios, DECIDE, preliminarmente, CONHECER as presentes impugnações e pedidos de 

esclarecimento ao Edital de Pregão Eletrônico nº 02/2018-SLU/DF, e NO MÉRITO, NÃO 

ACOLHER, mantendo inalterada a abertura do certame. 

É este o entendimento. 

 

Original assinado 

Neide Aparecida Barros da Silva 

Pregoeira 


